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En hyldest til livet
Walida Sabo Beebo søgte asyl i Danmark i 2001 sammen
med sine tre teenagebørn. De næste syv år tilbragte hun på
skiftende asylcentre. I dag bor Walida i Gentofte. I februar
fyldte hun 50. 
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Kristnastova

Migration og etik

Vi har været heldige

Foto: BMF

Vinoth Ramachandra
er hovedtaler på inspirationskonference i København om udfordringer til
kristne i en migrationstid.

Side 2

Europa tur-retur

Kurdisk lægefamilie fik
Irakisk familie skal sendes
danske bedsteforældre
tilbage til Irak.  Side 4
Side 3
i Helsingør. 

Sammen på tværs

Gudstjenester og mødesteder på 38 sprog.

Side 6

100 middage på tværs

Foto: BMF

Middag på tværs i Skjern
fejrer 10-års jubilæum.

Side 7

Utraditionel nytårsfest

Glimt fra nytårsmiddag
for kristne og muslimer
Præsten
fra Københavns kirkefra Haifa Street
Side 7 Interview med anglikansk
og moskéliv.

præst fra Bagdad. Side 2

Når man er i eksil, er der
ikke plads til de store ambitioner. Man starter helt forfra,
siger tidligere diplomat fra
Burundi.
Side 8
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Fredsmægleren
fra Bujumbura

Når mindretal forfølges
Dilemma ved en kirkedør

Redaktøren har ordet
Burde de europæiske lande hjælpe Mellemøstens trængte kristne mindretal ved at give flere asyl i Europa?
Spørgsmålet er igen blevet aktuelt efter de seneste måneders angreb mod kristne i Irak, der er flygtet ud af
landet i stort tal. Men hvis det står til Iraks kristne politikere og flere religiøse ledere, er tilbud om asyl i Europa
ikke vejen frem. Da en delegation af kristne ledere for nylig besøgte Danmark, var det med en klar udmelding
om, at de kristne snarere har brug for støtte til at blive i deres land, så Irak ikke drænes for sin kristne befolkning.
Samme dag stod en ung kristen irakisk familie, der havde søgt asyl i Danmark, ved en kirkedør og fortalte, at
de om kort tid skulle sendes tilbage til Irak via et andet nordisk land, hvor de havde fået afslag på asyl. Angsten
i deres øjne talte sit tydelige sprog.
Budskabet fra de kristne ledere og den irakiske families velbegrundede frygt for at vende tilbage er to sider
af det irakiske dilemma. Her er det vigtigt, at forskellige dagsordener ikke sammenblandes: Danmarks overholdelse af internationale forpligtelser over for mennesker på flugt, ønsket om at bevare den kristne befolkning i
Mellemøsten, og den enkelte families behov for sikkerhed og et værdigt liv.
Alle, der kommer til vores land og søger asyl, har ret til at få vurderet, om de har et reelt behov for beskyttelse.
Hvis det er tilfældet, skal de selvsagt have asyl – også irakiske kristne. Samtidig er det forståeligt, at de kristne,
der blev tilbage, har et stærkt ønske om, at deres trosfæller må vende hjem og være med til at genopbygge
deres land og fylde de urgamle kirker med liv. Kristendommen opstod i Mellemøsten. Her har de kristne dybe
rødder i en to tusind år gammel kristen kultur. Men det må altid være op til den enkelte familie, der udsættes for
trusler eller overgreb, at træffe det svære valg mellem at rejse ud i det ukendte eller forblive i et land, der ikke
kan tilbyde sine borgere sikkerhed og beskyttelse.
Det irakiske dilemma genfindes i hele Mellemøsten og forbliver et dilemma. Men som kirke kan vi give forfulgte mennesker en stemme og lytte til deres historier med respekt og ærbødighed. I dette nummer af Nyt på
tværs fortæller en irakisk præst, der med stor sandsynlighed kunne have fået asyl i Vesten, hvorfor han ikke er
rejst trods store personlige omkostninger. Hans beretning perspektiveres af interviews med kristne irakere, der
valgte flugten og endte her hos os. Alle er de autentiske øjebliksbilleder og historier, der har brug for at blive
fortalt, så vi ikke falder for fristelsen til at drage forsimplede konklusioner. Og måske endnu vigtigere: Så de
knap 30.000 irakere, der i dag bor i Danmark, fortsat må opleve, at de er velkomne, og møde forståelse og menneskelig solidaritet fra deres nye landsmænd.
Når mennesker behandles med foragt, er det afgørende, at nogen protesterer. Kirkerne har en særlig forpligtelse til at støtte forfulgte kristne og gøre opmærksom på deres situation. Men det fratager os ikke fra forpligtelsen til at stå på alle forfulgtes side, tale deres sag og byde dem, der kommer til os, velkommen i vores land
og i vores hjem.
Birthe Munck-Fairwood

MIGRATION
OG ETIK
Udfordringer til kristne
i en migrationstid
– bibelsk og aktuelt

konference

18.-19. marts i København

FREDAG d. 18. marts
11.45 Frokost
12.30 Åbningsgudstjeneste i Fredens Kirke
	Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift
13.15	Migration og multikulturalisme –
bibelske refleksioner Vinoth Ramachandra
14.30 Te/Kaffe
15.00-18.00 Repræsentantskabsmøde
15.00-17.30 Forum for ikke-delegerede
	Kristen etik i en multikulturel og multireligiøs virkelighed Vinoth Ramachandra
18.30 Aftensmad
19.45 Årets Krus – Årets Knus 2011
Præsentation af årets prismodtager

20.00	Etiske udfordringer i mødet med
verdens flygtninge Andreas Kamm,
gen.sekr. i Dansk Flygtningehjælp

21.15 Aftensang i Fredens Kirke

Jonathan Lloyd, archdeacon, St. Alban´s Kirke

21.30 Te/Kaffe

LØRDAG d. 19. marts
8.45 Morgenbøn i Fredens Kirke

Peter Lam, Chinese Church in Copenhagen

9.30	At læse Bibelen i en efterkoloniog migrationstid Vinoth Ramachandra
10.30 Te/Kaffe
11.00	Sådan læser vi Bibelen:
Fem nydanskeres troshistorier
Pædagog Gladys Bediako Bruun, Esbjerg/Ghana,
agronom Tesfu Ghebru, Næstved/Eritrea, lærer
Neethu Mariam Mathew, Kbh./Indien, tidl. salgschef Isabella Poon, Amager/Hongkong, og kemiingeniør Zina Rassam, Lyngby/Irak

12.30 Frokost
14.00	Migration og refærdighed
– bibelsk og aktuelt Vinoth Ramachandra
15.15 Te/Kaffe
15.45	Er her godt at være? Motivering af
frivillige i kirkeligt integrationsarbejde
Sociolog Dorte Kappelgaard

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Konferencen finder sted i Fredens Kirke, Ryesgade 68,
2100 København Ø. Mulighed for privat indkvartering.
Tolkning til dansk/engelsk. Konferenceafgift: 300 kr.
Tilmelding: info@tvaerkulturelt-center.dk

HOVEDTALERE:

Dorte Kappelgaard

Vinoth Ramachandra

er sociolog og tilknyttet
Center for Ungdomsstudier
og Religionspædagogik.
Hun er medforfatter til
bogen Ledelse af frivillige
(Ankerhus 2011)

er sekretær for religionssamtale og socialt engagement i den internationale
NGO IFES. Han er kendt
for sine præcise samtidsanalyser og har skrevet
flere bøger om kristendom
og globalisering – senest
Subverting Global Myths
(2009). Han har en phd i
anvendt atomfysik og bor
på Sri Lanka.

Andreas Kamm er general-

sekretær i Dansk Flygtningehjælp
og formand for det europæiske
netværk ECRE.
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Iraks kristne

Præsten fra Haifa Street
Anglikansk menighed i Bagdad vokser trods terror og forfølgelse

D

a Københavns Stift
i januar var vært
Faiz Jerjes er andenpræst
for et irakisk kriseved en af Bagdads bedst
møde mellem fremtræbevogtede kirker – den
dende muslimske og
kristne ledere, var Faiz
anglikanske St. George´s
Jerjes fra St. George´s
Church i Haifa Street.
Church i Bagdad med
Her har menigheden for
i rejsefølget som kollængst vænnet sig til de
lega til mødelederen,
den anglikanske præst
bevæbnede vagter, der
Andrew White. Øverst
har til opgave at beskytte
på dagsordenen stod
de omkring 4.000 kristne
den seneste tids terirakere, der hver uge
rorangreb mod kristne i
strømmer til kirken. For
Irak. Resultatet blev en
fælles erklæring og en
nylig besøgte den irakiske
fatwa mod drab på relipræst Danmark i forbingiøse mindretal udstedt
delse med et krisemøde
af de muslimske ledere.
for religiøse ledere.
Alene det at mødet
blev afholdt giver grund
til håb, mener Faiz
Jerjes, der har taget afsked med omkring
500 medlemmer af sin menighed, der er
flygtet ud af landet som følge af de seneste
angreb på kristne i det voldsplagede land.
– Myndighederne er ikke i stand til at
beskytte de kristne. Derfor forstår jeg
dem, der vælger at rejse. Det har de gode
grunde til. Men som præst er det min opgave at støtte Faiz Jerjes fortæller, at da volden var på sit højeste,
de kristne, der ikke kan eller vil rejse, og give dem gode blev 36 medlemmer af menigheden bortført på en
oplevelser og et frirum i kirken, siger den irakiske præst. enkelt måned – heriblandt en nær kollega. De fleste
Tallene taler for sig selv. Det anslås, at der i 1987 var vendte aldrig tilbage.
omkring 1,3 millioner kristne i Irak. Siden er antallet mere
end halveret. I dag skønnes det, at der kun er omkring Samlingssted på tværs
400.000 kristne tilbage i det urgamle kulturland, hvor Tidligere bestod menigheden ved den anglikanske
kristendommen slog rødder helt tilbage i det første kirke af vesterlændinge. Kirken var lukket i en
århundrede. Og tallet vil reduceres yderligere, hvis ikke årrække under Saddam Hussein, men da den genåbkristne og muslimer står sammen i kampen mod terror nede i 2003, blev det hurtigt for farligt for udlændinge
fra ekstremistiske muslimer, siger Faiz Jerjes.
at bevæge sig ud til kirken, der ligger uden for den
– Vi er ikke bange for muslimer. De fleste mus- internationale sikkerhedszone. I stedet blev kirken på
limer fordømmer terrorangreb. De er vores naboer kort tid et samlingssted for lokale irakiske kristne, der
og venner. Men vi er bange for terroristerne, der ofte på tværs af kirkesamfund søgte fællesskab, støtte og
kommer udefra.
beskyttelse. I takt med den forværrede sikkerhedsSidste år eksploderede en bombe uden for St. situation voksede menigheden støt. Faiz Jerjes forGeorge´s. Resultatet var knuste ruder og omfattende tæller, at de fleste kommer, fordi de bor i nærheden og
ødelæggelser på bygninger og inventar.
hører godt om kirken. Takket være hjælp fra udlandet
– Efter angrebet modtog vi massiv hjælp fra kristne har kirken kunnet opbygge et omfattende socialt og
i udlandet. På under to måneder var kirken og den diakonalt hjælpearbejde. I dag er Faiz´ kone formand
tilhørende læge- og tandlægeklinik renoveret. Det for- for kirkens kvindeforening med over tusind medunderlige var, at aftenen før angrebet var et træ væltet lemmer. Kvinderne står for uddeling af blandt andet
hen foran kirken i et kraftigt stormvejr. Derfor kunne fødevarer og tæpper til flere hundrede kristne og musbombemanden ikke komme så tæt på kirken som limske familier. Da mange af Bagdads læger enten
planlagt. Ellers havde ødelæggelserne været langt er flygtet eller dræbt, åbnede kirken i 2008 en gratis
mere omfattende, og mange i menigheden kunne læge- og tandlægeklinik. Størstedelen af patienterne
være blevet dræbt.
er i dag muslimske familier fra lokalområdet.
Foto: BMF

Tværkulturelt Centers forårskonference

Kollega bortført

Faiz Jerjes er en tillidsvækkende mand i fyrrene med
klare gråblå øjne, der under samtalen flere gange
lyser op i et varmt drenget smil. Den irakiske præst,
der er iført sort anglikansk præsteskjorte, bruger ikke
de store ord, når han fortæller, hvorfor han har valgt
et af verdens farligste sogne som sin arbejdsplads.
– Egentlig var det min familie, der ønskede, at jeg
skulle være præst. De sendte mig til Libanon for at
studere. Men dengang ville jeg ikke være præst. Vendepunktet blev vores yngste søns fødsel for 11 år
siden. Han er født multihandicappet og vendte op og
ned på alt. Han er til utrolig stor velsignelse for hele
familien. Pludselig var det nogle helt andre ting, der
var vigtige. Jeg var ikke længere i tvivl om, at Gud
kaldte mig til at arbejde i kirken. Og efterhånden blev
det klart, at det var i St. George´s, der var brug for
mig. Her føler vi os stærkt forbundet med menigheden, fortæller han.
Faiz Jerjes er den første iraker, der er ordineret
som præst i den anglikanske kirke i Irak. I en årrække
var han hjælpepræst ved kirken, der hver uge samler
op til 4.000 irakiske børn og voksne fordelt på gudstjenester fredag, lørdag og søndag. På grund af den
manglende sikkerhed bliver mange hentet i busser.

Oplever Guds nærvær

For Faiz Jerjes er det daglige arbejde ud fra St.
George´s en præstegerning, der er meningsfuld i
højeste potens.
– Midt i nød, død og elendighed oplever vi Guds
nærvær meget intenst. Mange har mistet alt undtagen troen på Jesus. I vores skrøbelighed ser vi dagligt Guds kraft.
– Jeg kan ikke sige, at jeg aldrig er bange. Men jeg
har en stor Gud. Jeg ved, at jeg er, hvor jeg skal være.
Menigheden har brug for mig. Gud vil beskytte mig,
så længe han har opgaver til mig. Jeg er ikke bange
for at dø. Som kristen har jeg et håb, der rækker ud
over dette liv. 
BMF
St. George´s Church støttes af Foundation for Relief and
Reconciliation in the Middle East (FRRME), der er stiftet og
ledet af Andrew White, tidligere udsending for ærkebiskoppen
i Canterbury og siden 2005 præst ved St. George´s Church.
Apostelkirken på Vesterbro er kirkens venskabsmenighed.

Festkalender 2011
Kalender med oversigt over de største højtider og fester,
som fejres af kristne (protestanter, katolikker og ortodokse), muslimer, jøder, hinduer og buddhister i Danmark.
Fås ved henvendelse til Tværkulturelt Center. Pris: 25 kr.

Nyt på tværs nr. 1 – marts 2011

Vi har været heldige
Kurdisk lægefamilie fik danske bedsteforældre i Helsingør
De mødtes ved et tilfælde en sommersøndag sidste år. Familien Mahmoud var
få dage forinden kommet til Danmark som asylansøgere fra Syrien og havde
taget imod et tilbud om en udflugt til Fredensborg fra det nordsjællandske
asylcenter, hvor de var indkvarteret med deres fem børn. Samme dag fejrede
Grethe og Hans Peter Asmussen et barnebarns fødselsdag under åben himmel
med kager og dannebrogsflag på en solfyldt legeplads i Fredensborg. Her
mellem sandkasser og gyngestativer faldt de to familier i snak. Resultatet blev
et stærkt og usædvanligt venskab mellem en muslimsk og en kristen familie.

amadan Mahmoud
byder indenfor i
familiens fireværelses
lejlighed på første sal i
et socialt boligbyggeri i
udkanten af Helsingør.
Nøglen fik han først for
to dage siden, så de
fleste møbler og andet
inventar er endnu ikke
pakket ud. Denne uge
er ægteparret også begyndt på sprogskole, og de fem
børn mellem 2 og 8 år er kommet i børnehave og skole.
Midt i indflytningen giver Ramadan og hans kone Hillin
sig tid til en snak omkring spisebordet i køkkenet.

Ventede fire måneder

De tør stadig næsten ikke tro,
at det er sandt. At de nu kan
begynde at opbygge en ny tilværelse i et nyt land. Men den
syrisk-kurdiske
lægefamilie
hører til de heldige. Fra de
søgte asyl i Danmark i juli sidste
år til svaret kom med posten i
slutningen af november gik der
under fem måneder. Først i det
nye år kunne familien flytte fra
asylcentret i Brovst, hvor de
siden september havde boet i
et anneks i Tranum Klit, til midlertidige værelser og siden en
lejlighed i Helsingør – den by,
hvor det ældre ægtepar, der
Luorka er tre år og
på få måneder var blevet deres
går i dansk børnehave.
danske bedsteforældre, bor.
– Vi har været utrolig heldige, siger Hillin Meerza, mens hun skænker sort og
sød kaffe i høje krus. Den 29-årige kurdiske mor til fem
drømmer om at tage en læreruddannelse i Danmark.
Med sig fra Syrien har hun tre års jurastudier. Men først
skal hun lære dansk på sprogskolen. I går var første
dag. Og de fem børn skal have struktur på en ny og
meget anderledes dansk hverdag.

Tilbageholdt

Fortiden er stadig mærkbart nærværende i det lille
køkken. Hillin sover dårligt om natten. Flere års frygt
og usikkerhed i hjemlandet har sat deres
spor. Ramadan Mahmoud taler ikke gerne om
detaljer. De sidste 10 år har den 40-årige kurdiske hjertespecialist haft egen speciallægepraksis i hjembyen. Sideløbende arbejdede han
de seneste år som retsmediciner på et regeringshospital, hvor han fik problemer med myndighederne. Hans kone fortæller, at han blev
tilbageholdt og forhørt. Flere gange, siger hun.
– Han fik advarsler. Mange kunne ikke forstå,
at vi ikke rejste tidligere. Men så en dag var det
slut. Ramadan turde ikke komme tilbage til
vores hus. Vi skulle bare ud af landet. Dengang
vidste vi ikke, at vi ville ende i Danmark.
Flugten fra Syrien til Danmark tog 16 dage
– først med bus, så til fods om natten over
grænsen til Tyrkiet og derfra videre med fly og
bus mod Europa.
– Flere af børnene blev syge undervejs. De
var meget bange. Her i Danmark er de stadig
bange, når de ser politiet, fortæller Ramadan.

muslim, fordi mine forældre er muslimer. Hvis jeg var født her, havde
mine forældre måske været kristne.
I vores by er fem-syv procent af
befolkningen kristne. Vi var venner
og besøgte hinanden. Som læge
hjalp jeg alle med medicin, når de
ikke havde penge – også de kristne.
Vi kan godt lide kristne. Da vi boede
i Tranum, var vi flere gange i kirke
i Ålborg sammen med en kristen
alting - tøj og støvler og legetøj og møbler og cykler
irakisk familie. Vi havde mange problemer inde i os
til børnene. Vi havde jo ingenting. Bedstefar kommer
selv og ville gerne Gud. Der var ikke andre steder end
og hænger lamper op for os og samler børnenes køjekirken, hvor vi kunne møde Gud. I kirken slappede vi
senge. Vi har også besøgt dem mange
af. Her i Helsingør går vi også med bedstefar og bedgange og spist i deres hjem. Da vi
stemor hen i kirken, når de inviterer.
boede i Tranum, kom de hele vejen
Ramadan håber snart at få arbejde som læge på
op til os fra Helsingør for at besøge
et hospital. Selv om han først lige er startet på sprogos, fortæller Ramadan.
skolen, kan han allerede føre en samtale på dansk og
Hillin husker tydeligt den
læse og forstå meget. I forvejen
søndag i juli, da familierne
taler han fire sprog – kurdisk, aramødtes første gang på
bisk, syriansk og engelsk.
De har hjulpet
legepladsen i Fredensborg:
– Jeg vil tjene mine egne penge.
– De sad på legepladsen os med alting. Det giver
Kommunen skal ikke betale for
med kager og dannebrogsmin familie. Derfor har jeg siddet
mig en helt særlig
flag og saftevand, mens
hver dag seks-syv timer og lært
vores børn legede. Bed- følelse indeni.
dansk på internet. Jeg ville ikke
stefar smilede til mig og Ramadan Mahmoud
vente, til der blev plads på sprogspurgte, om de alle var mine Kurdisk flygtning
skolen.
børn. Ja! Så spurgte han,
hvor jeg kom fra, og om jeg var alene
Savner familien
med børnene. Nej, min mand var her
Men midt i glæden og lettelsen over at være i sikkerhed
også. Jeg hilste på hans kone, og vi
i et fredeligt land er der også sorg og savn. Størst er
snakkede. Da de gik, gav bedstefar os
savnet af familien.
sit mobilnummer. Et par dage senere
– Hvis vi ikke havde haft problemer, var vi ikke
ringede han og spurgte, hvordan vi
kommet. Jeg ønskede ikke at rejse. Vi havde alting havde det, og om der var noget, vi
hus, klinik, bil og karriere. Syrien er et dejligt varmt og
havde brug for. Han og hans kone kom
frodigt land. Jeg tjente mange penge. Mine forældre
også og besøgte os på asylcentret og fortalte os om en
er gamle og boede få minutter fra vores hus. Selv om
kirke i København, hvor vi kunne få gratis danskundervi har kontakt over telefon og internet, savner vi vores
visning. Der mødte vi flere danskere, som senere også
familie meget, siger Ramadan.
besøgte os.
– Som kurdere har vi aldrig haft vores eget land.
I Syrien var vi andenrangs mennesker. Nu har vi for
Kun én Gud
første gang fået et land. Danmark er vores nye land. Vi
Hillin og Ramadan er muslimer. Hans Peter Asmussen
siger tusind tak til danskerne og til den danske regeer pensioneret indremissionær. Forskelligheden til
ring. Danskerne er gode mennesker. Vi takker hver dag
trods føler Ramadan, at religionen er med til at knytte
Gud, siger den kurdiske læge, inden han bliver kaldt
dem tættere sammen.
ind på børneværelset for at hjælpe bedstefar med de
– Der er kun én Gud. Sådan tænker jeg. Jeg er
sidste skruer i børnenes nye køjesenge. 
BMF

“

”

Foto: BMF

R

Familien vender gentagne gange tilbage til den
positive modtagelse, de har fået i Danmark fra
myndigheder og enkeltpersoner. Taknemmeligheden er i særlig grad rettet mod det ældre
ægtepar, som de med stolthed kalder deres
danske bedstemor og bedstefar.
– De er enestående. Det giver mig en helt
særlig følelse indeni. De har hjulpet os med
Nyt på tværs nr. 1 – marts 2011

Hillin Meerza og Ramadan Mahmoud er muslimer. Hans Peter Asmussen
er pensioneret indremissionær. Forskelligheden til trods oplever Ramadan,
at religionen er med til at knytte dem sammen.

Foto: BMF

Mødtes på legeplads
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å et værelse på et
Røde Kors asylcenter
viser Aydans far billeder fra
sønnens dåbsdag. Aydan er
født på Hillerød Sygehus og var
kun en måned gammel, da han i november blev døbt i
Vor Frue Kirke i Århus. Med til dåbsgudstjenesten var
adskillige familiemedlemmer, der for længst har fået
asyl i Danmark og i dag bor i Horsens.
– Det var meget vigtigt for os, at vores søn blev døbt.
Nu er han kristen. Gud vil passe på ham. Vi har altid
været kristne i vores familie, så lige meget hvad der
sker med os, skulle vores søn døbes, forklarer faren.
Det er snart tre år siden, at Martin (34) og hans kone
Nora (25) forlod Irak efter gentagne mordtrusler. Martin
er uddannet inden for regnskab og management og
arbejdede frem til flugten på et hotel i Bagdads internationale, stærkt befæstede grønne zone, der fra 2003
var hjemsted for koalitionsstyrkerne og i dag er under
det irakiske militærs kontrol. Efter Saddam Husseins

Europa tur-retur
Kristen irakisk familie skal tilbage til Irak

– Fra Tyrkiet rejste vi videre til Norge. Vi rejste gemt
i en stor bil. I fem dage havde vi ingen mad. I Norge
ventede vi på asylcentre i to år. Men vi fik afslag. Nordmændene siger, at kristne irakere kan rejse til Nordirak
og få beskyttelse der. Men selv om situationen er
bedre i Nordirak, er der ikke sikkert. Og vi har hverken
familie, venner eller arbejde i Nordirak.
Martins forældre har for nylig fået asyl i USA på
grund af de trusler, han modtog. Det giver Martin et
spinkelt håb om, at han, Nora og Ayden måske vil
kunne komme til USA, hvis de
Dødstrusler
bliver sendt tilbage. Også Noras
Han fortæller, at over 20 af hotellets ansatte
familie har asyl i USA. Der er
En tidlig aften
er blevet dræbt siden 2003, heriblandt direkingen nære familiemedlemmer
tøren og to af Martins nærmeste medarbej- kom de til vores hus.
tilbage i Irak.
dere - en kristen og en muslim. Som regel Vi hørte skud udenfor.
– Jeg har set alt for mange
var forløbet det samme.
døde mennesker i Irak. Min søn
– Det startede med et telefonopkald, Mens de brød yderdøren
skal ikke se det samme, som jeg
hvor en person sagde, at de ville komme og ned, flygtede vi ud af
har set. Hvis vi bliver sendt tildræbe dig, hvis du ikke opgav dit arbejde.
bage, vil vi forsøge at rejse igen.
Nogle af mine kolleger tog det ikke bagdøren.
Et andet sted. Måske kan vi vende
alvorligt. Det var en stor fejl. De blev Martin
tilbage til vores land om 10 år, hvis
dræbt eller forsvandt. Den ene efter Kristen iraker fra Bagdad
situationen bliver god. Men jeg vil
den anden.
selv bestemme hvornår.
– For mig var det dobbelt farligt. Ikke alene
Jens Lind Bønding (51) er ansat som
arbejdede jeg i den grønne zone. Jeg var også
Venner i kirken
sogne- og indvandrerpræst ved Mødested
kristen.
I
mit
land
er
der
nogle,
der
ikke
kan
lide
Gennem kirken har Martin og Nora fået kontakt
Amager. Han har tidligere været sognepræst
kristne. I 2006 blev min kones kirke bombet.
med danskere og herboende irakere, der har støttet
på Fyn, i Valby og på Amager og er desuden
Kristne
i
menigheden
fik
anonyme
trusler
om,
at
familien.
uddannet proceskonsulent. De sidste to år
de ville blive dræbt, hvis de ikke rejste eller kon– Vi tager med en kirkebus ind til en kirke i byen.
har han arbejdet i Post Danmark. Om sit nye
verterede til islam. Alle var meget bange.
Kirken inviterer os. I Irak gik vi til gudstjeneste hver
job siger han: ”Jeg føler mig godt rustet til at
Selv modtog Martin de første trusler i begynuge, indtil det blev for farligt. I kirken i Danmark mødte
gå i dialog og møde mange forskellige kulturer, fordi jeg kender og
delsen af 2008.
vi for første gang nogen, der spurgte, hvordan vi havde
elsker mine egne traditioner.”
– Tre gange på en måned fik vi anonyme opkald.
det, og som gerne ville hjælpe os. Selv om de ikke
Sct. Hans Kirke i Odense har ansat cand.
Først ringede de til min kone, så til min mor og til
kunne ændre vores situation, var det en stor opmuntheol. Massoud Fouroozandeh (41) som
sidst på min mobiltelefon. Nogen skrev på vores
tring at mærke deres støtte og omsorg. Vi mødte også
koordinator. Massoud kom til Danmark som
dør,
at
vi
ikke
måtte
bo
i
Irak,
fordi
vi
var
kristne.
andre kristne irakere, som forstår vores situation og
flygtning fra Iran i 1985. Fremover skal han
Vi ved ikke hvem. Der var ingen steder, vi kunne
har hjulpet os meget. Hver uge tæller vi dagene til
være ressourceperson for kirkens mange
anmelde det. I vores land ved man ikke, hvem
den næste gudstjeneste. I kirken føler vi os
frivillige og bygge bro mellem de forskellige
man kan stole på. Ingen turde beskytte os.
trygge. Der kan vi bede til Gud. Vi ved, at
medarbejdere og aktiviteter. Sideløbende fortsætter han som præst
– En tidlig aften kom de til vores hus.
han vil hjælpe os.
for frimenigheden Church of Love.
Vi boede sammen med mine forældre
Som nybagte forældre drømmer
og min bror. Det var mørkt. Vi hørte skud
Martin og Nora om at give deres søn en
udenfor. Heldigvis var vores hoveddør en
tryg barndom.
Kender du en udlænding, som ...
dobbeltdør. Mens de brød den yderste dør
– I Irak vil vi altid være bange. De
• er interesseret i kristendom?
ned, nåede vi at flygte ud af bagdøren. I
mennesker, der vil slå mig ihjel, er lige• ønsker at blive bedre til dansk?
tre dage skjulte vi os hos venner. Vi vendte
glade med min søn. Vi ønsker at se ham
• vil lære mere om det danske samfund?
aldrig tilbage til vores hus. Nu bor der en anden
gå i skole uden at være bange for, om han
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 måneder?
familie, har vi hørt. I mange måneder kunne min
nu kommer hjem igen hver dag, forklarer Martin.
Så er vores integrationslinje måske noget!
kone ikke sove om natten. Hun blev ved med at
– Selv om det er utopi, drømmer vi stadig om at få
se det hele for sig som en film, der bare kørte.
lov at bo i det land, hvor vores søn er født. Jeg er villig
Luthersk Missions Højskole
til at tage et hvilket som helst arbejde. Gøre rent. Hvad
Forstander Henrik Nymann Eriksen
Flygtede
til
Norge
som helst. Bare jeg kan give min søn et trygt liv. Vi
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Sammen med Martins forældre og bror flygtede
beder hver dag til Gud om, at han vil give os styrke og
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
de til Tyrkiet.
beskytte os om natten mod onde drømme.
BMF
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fald blev hotellet overtaget af amerikansk militær.
– Frem til 2003 var det et godt arbejde. Vi levede
et normalt liv. Folk havde ikke våben. Myndighederne
kontrollerede folk. Vi boede en halv times kørsel fra
min arbejdsplads. Kirkerne i vores bydel var fulde. Vi
kom i kirken hver dag og havde ingen problemer. Men
efter 2003 blev det meget farligt. Der er nogle ting, jeg
ikke har lyst til at huske. Jeg behøver ikke at huske.
Hvis jeg husker, ser jeg det hele igen i mine drømme
om natten, siger Martin.

Foto: BMF

Et kirkerum. En døbefont.
En lille dreng i lang hvid
dåbskjole. Stolte forældre
og smilende onkler og
tanter. Det ligner billeder
fra en helt almindelig barnedåb. Men til forskel fra
andre dåbsbørn i Vor Frue
Kirke i Århus kan Aydan ikke
se frem til en tryg barndom i
Danmark på sikker afstand
af verdens brændpunkter.
Danmark har afslået at
behandle forældrenes asylansøgning, da de tidligere
har fået afslag i Norge. Og
står det til de norske
myndigheder, skal
familien sendes
tilbage til Irak.
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Iraks kristne

En hyldest til livet

TEM
A

Irakisk kvinde i Gentofte var på flugt i 13 år. For nylig fyldte hun 50.
Hun har aldrig haft et ægte nationalitetspas. Alligevel har

T

– Jeg går rundt og snakker med kvinderne. Vi
retten år på flugt uden sikkerhed
for fremtiden. Årene har sat deres Walida Sabo Beebo krydset flere landegrænser end de taler om vores liv. Somme tider laver vi sjov. Jeg ved
spor i krop og sjæl. Ryggen smerter, fleste. Over 20 lande blev det til, fra den irakiske mor til godt, hvordan de har det, og vil gerne støtte dem.
benene gør ondt og hun sover dårligt om natten. De mange års kamp tre forlod Irak i 1995 til hun søgte asyl i Danmark seks år Tak til Gud
for at overleve fra dag til dag i en senere. Men der skulle gå yderligere syv år, inden Walida Den kristne tro betyder meget for Walida. Hun går
barsk verden har efterladt hende
hver søndag, og bøn har i mange år været
og børnene, der i mellemtiden var blevet 16, 17 og 20 år, i ienkirke
slidt og sårbar. Men samtidig er
integreret del af hendes liv.
det en stærk og ukuelig kvinde, der 2008 fik opholdstilladelse i Danmark. En februardag fejrede
– Somme tider går jeg både i en dansk kirke
sidder i stuen i lejligheden i Gentofte Walida sin 50-års fødselsdag i Gentofte.
og en kaldæisk kirke. At gå i kirke gør mig glad. I
og beretter om sin livsrejse. En rejse
kirken kan jeg bede til Gud. Gud har hjulpet mig
i tid og rum, hvor hun både geograhele mit liv. Jeg siger hver dag tak til Gud for livet.
Jeg beder for Danmark og danskerne. Jeg beder om,
fisk og mentalt har tilbagelagt umådelige afstande.
mand, der var betalt for at hjælpe os, ville kun rejse
videre med en af os. Det blev min ældste datter, der
Walida Sabo Beebo er født i Nordirak, hvor hun
at flere danskere må tro på Gud. Jeg beder også for
dengang var 13 år. Hun sagde OK. Hun vidste jo, at det
voksede op i en mindre by som nummer fem i en
mit eget land. Det er meget slemt i Irak. Jeg beder for
var vores eneste chance for at komme videre.
søskendeflok på syv. Ligesom de fleste familier i
alle mennesker i verden, der har det svært.
området tilhørte familien den kaldæiske kirke, der er
I dag savner Walida sjældent Irak. Familien er spredt
den største kristne kirke i Irak. Faren arbejdede som
ud over verden, og for hende er fremtiden i Danmark.
Til Danmark
kok i et medicinalfirma. Walida husker barndommen
Der gik to uger, før Walida hørte fra datteren. Da var
– Jeg er meget taknemmelig for at bo i Danmark.
som en tryg og sorgløs tid i en stor og kærlig familie.
hun vel ankommet i Danmark og havde fået kontakt
Her er vi i sikkerhed, jeg har gode venner, og mine
Om søndagen gik alle i kirke. Kirken var helt fuld, børmed Walidas søster.
børn kan gå i skole og på arbejde. Her har vi frihed.
– De uger, vi ventede, var de sværeste i mit liv. Min
Tænk, nu kan jeg rejse til andre lande uden at være
nene gik i procession med levende lys, og Walida, der
datter var ikke ret gammel og rejste illegalt sammen
bange for politiet!
altid har været glad for at synge, sang i kirkens kor.

Gift med soldat

Skolegangen sluttede tidligt. Moren blev syg af kræft,
og Walida passede hende hjemme, indtil hun døde.
Da var Walida 19 år. Som 23-årig blev hun gift med en
jævnaldrende mand, der var soldat i hæren og indkaldt
i krigen mod Iran, der startede nogle år tidligere. Som
alle ægteskaber, hun kendte, var også hendes arrangeret af familien.
– Min mand var en god mand. Men fordi han var i
hæren, var han kun hjemme nogle dage om måneden.
Det var en meget svær tid. De bombede ofte byerne. Vi
boede sammen med min mands far, bedstemor, søster
og hendes familie. Vi måtte mange gange flygte ud af
byen. Så boede vi nogle dage eller uger hos vores
familie i landsbyerne, hvor det ikke var så farligt som i
byerne. I lange perioder var der ingen elektricitet. Ofte
havde vi hverken mad, mælk eller olie, fortæller Walida.

Fødselsdagsinterview

Med årene blev hendes mand politisk aktiv og avancerede i hæren. Men i 1995 fik han problemer med
regeringen, og familien flygtede til Tyrkiet med de tre
børn på 4, 5 og 7 år. Det lykkedes dog ikke at komme
videre til Europa, og efter nogle måneder blev de sendt
tilbage til Nordirak. Da hendes mand fik besked om, at
hans far var alvorligt syg, tog han ind til hjembyen for
at besøge faren. Men han vendte aldrig tilbage. Nogle
uger senere fik Walida besked om, at han var blevet
dræbt i familiens hus.
– Jeg var alene tilbage med børnene i en landsby i
Nordirak. Vi turde ikke tage tilbage. Derfor besluttede
vi at rejse til Danmark, hvor min søster bor. To af mine
brødre bor i USA og sendte penge. Vi havde jo ingenting.
Men det gik ikke som planlagt. Fra Jordan blev
Walida og børnene sendt til Thailand af en mellemmand. De mistede alle deres penge, og de næste tre
år boede de illegalt i Bangkok på et katolsk gæstehus
for hjemløse migranter.
– Kirken hjalp os. Vi havde ingen penge. Vi søgte
UNHCR om hjælp, men fik afslag. Min familie sendte
en mand ud til os, som tog os med til et andet land.
Men vi blev standset i lufthavnen og sendt tilbage til
Bangkok. Normalt ville de have sat mig i fængsel og
taget børnene fra mig. Men Gud hjalp os. Jeg kom
ikke i fængsel.
– Nogle uger senere forsøgte vi igen. Men den

Bliv støttemedlem
Støttemedlemmer er med til at give nydanskere
en stemme og bære Tværkulturelt Centers arbejde.
Et støttemedlemskab koster 200 kr.

Merci • Obrigado • Shukran • Tak!
Vi har brug for vores venner.

Giro 770 – 7231 . Netbank: Reg.nr. 9541 Kontonr. 7707231
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Gud har hjulpet mig hele mit liv. Jeg siger hver dag tak til Gud
for livet, siger Walida Sabo Beebo, der tilbragte de første syv
år i Danmark på skiftende asylcentre.

med en mand, vi ikke kendte. Men det var det eneste,
vi kunne gøre. Min datter er meget stærk.
– Nogle uger senere lykkedes det os at følge efter.
På mirakuløs vis blev vi ikke stoppet i lufthavnen,
selv om alle vores papirer var falske. Sidste del af
rejsen kørte vi med bil op gennem Europa. Jeg ved
ikke præcis, hvor jeg har været. For det meste var det
mørkt. Vi kørte i 15 timer. Så var vi i Danmark. Rejsen
var slut, siger hun og tilføjer: Gud var med os. Hele
vejen.
Men Walidas livsrejse var ikke slut. I Danmark fik
hun afslag på asyl, og de næste syv år blev familien
flyttet rundt mellem seks asylcentre på Sjælland og
Fyn. I flere år var familien på såkaldt madkasseordning
uden lommepenge, fordi de ligesom mange andre irakiske familier nægtede at skrive under på, at de frivilligt
ville rejse tilbage til Irak.
Walida besøger stadig Sandholmlejren, hvor hun
tilbragte de sidste tre år, inden familien fik asyl i 2008.

Foto: BMF

Flugten

Hendes største ønske er, at de tre børn trods en
barsk barndom må få et godt liv. Og de er alle godt på
vej. Den ældste datter er kosmetolog med egen klinik,
sønnen går på teknisk skole, og den yngste datter
afslutter 10. klasse til sommer.
Selv går Walida på sprogskole i Hellerup to dage
om ugen, hvor hun er nået til modul 4 på Danskuddannelse 3. Der er dage, hvor hun har svært ved at koncentrere sig, men hun giver ikke op. Livet har budt på
langt større udfordringer end at lære et nyt sprog. Og
når kræfterne rækker, laver hun gerne mad til arrangementer i kirken og besøger irakere, der har brug for en
opmuntring.
Fødselsdagen fejres hos danske venner, der har
inviteret til festmiddag. Walida glæder sig.
– Det er dejligt at besøge vores venner. De er meget
gode mennesker. Vi spiller spil og hygger os. Og i dag
har de lovet, at der er gaver og fødselsdagskage, siger
hun med et stort smil.
BMF
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Flere oplysinger: www.tvaerkulturelt-center.dk . www.migrantmenigheder.dk

Sammen

Gudstjenester og mødesteder for flygtninge, indvandrere og danskere

Gudstjenester og messer

København (Brønshøj, Taastrup): Sankt Annæ Kirke, pastor Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Larsen, tlf. 3116 4347 (B)
Nykøbing F,
Pater Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 (K)
		
Etiopisk-ortodoks menighed, Apostelkirken, Markus Mina Pedersen, tlf. 5190 0315
Odense
Skt. Albani Kirke, Jan Marukowski, tlf. 6088 9372 (K)
		
Mission for Nations Int. Ministry, Eliaskirken Tewodros Cherenet, taceted@yahoo.com
Vejle
Sankt Norberts Kirke, Marek Pomekala tlf. 7582 0893
Århus
Etiopisk-Ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 8675 1475
Aalborg/Århus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Arabisk/assyrisk
Århus
Fountain of Life Ministries, pastor Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Rumænsk
København
Kristuskirken, Gabrela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 9817 1207
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
København
Arabisk menighedsfællesskab, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900, www.greater.love.dk 		
Odense, Roskilde
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Tåstrup
Den Koptisk-Ortodokse Kirke, Julia Thordal, tlf. 3250 5582
Ordrup
Skt. Andreas Kirke, rumænsk-ortodoks menighed, Daniel Dascalu 5360 8218
Aalborg
Verdens Lys, Margrethekirken, www.aal-arabicchurch.dk, Elias Haddad, tlf. 2878 2202
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Jakob, tlf. 2796 7869
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Araxi Petersen, tlf. 4062 5654 eller Alex Ikilikian tlf. 2851 6375
Århus
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Odense
Odense Domkirke, Edward Hakhverdyan, tlf. 6610 1582
Russisk
København
Københavns Kulturcenter, Adrass Maksims, tlf. 2734 8794 (P)
Århus
Vor Frue Kirke, Sarkis Melkonen (Uppsala), tlf. +0046 70 667 4882
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Jevgenia Nørhøj, tlf. 2624 1067
Assyrisk
Århus/andre byer
Mar Mari’s Assyriske Menighed, Helligåndskirken, pastor Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
København
Hellige Savor Ortodokse Menighed, Samuels Kirke, Emilijan Mrdja, tlf. 2182 1842
		
Østens Gamle Kirke, Gellerup Kirke, Steven Ishac Ashouti, tlf. 2841 3700
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Serguei Plekhov, tlf. 3313 6046
Burmesisk/Chin
Esbjerg, Fåborg, Nørager/Thisted, Odense, Ribe, Rønne, Sæby, Chin Chr. Fel., Sang Nawl, tlf. 7937 0350 / 5127 8568 Kirkeslavonsk
		
Sømandskirken, russisk-ortodoks menighed, Sergiy Bondaerv, www.orthodoxy.dk
Ølgod
Chin Christian Bethel Fellowship, ChinChin Ren Tial Rhual Ngo, tlf. 7524 1507/2147 2089
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (B)
Dansk
Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 5859 6133 / 6070 1240 Serbisk
København
Blågårds Kirke, Zoran Ivanovic tlf. 2245 9459 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
Birkerød
Nordvanggård, Søster Neophita Marter, tlf. 4581 0096 (K)
Odense
Sct. Hans Kirke, Vera Stanic tlf. 2646 0074 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
(da./eng.)
Odense
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Jesper Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 (F)
Silkeborg
Alderslyst Kirke, Zijan Kulic tlf. 8681 5468 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
		
eller 2423 7446. Gudstj. i Domkirken 1. og 3. lørdag i hver måned kl. 18 med fællesspisning
Spansk/Portugisisk København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233
Viborg
Viborg Internationale Pinsekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0223 (P)
Solange Oliveira (portugisisk) fofasolange@hotmail.com
Engelsk
Avedøre
God's Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Kofi Adjii, tlf. 3188 5909 / 2670 5216 		
		
Kristuskirken, Digna Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
Herlev
Vor Frue Kirke, pater Carroll Parker, tlf. 4494 7678 (K)
Kbh./Fredericia
Mario Gonchoroski, tlf. 2559 2932 / Gert Rostrøm, tlf. 7620 0252
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Århus
Vor Frue Kirke, Bernado Petrini, tlf. 8730 7044 (K)
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Broholm Kirke, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 (B)
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Gunnar Pelinka, tlf. 3315 5458 (L)
Kolding
Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søndag i måneden kl. 13
Swahili/Dansk
Løgstør
International menighed, Løgstør Frikirke, Masoudi Herman, tlf. 7215 7354
København
Adventkirken, Lars Bo Sørensen, tlf. 4656 5102 (A)
Skanderborg
International menighed, IM missionshus, Pastor Pierre Birunga, tlf. 2694 5576 / 8783 1514
		
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3585 1051 / 2299 8867
Swahili/Eng.
Holstebro
Int. Chr. Fellowship (congolesisk), IM missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717 / 5123 5862
		
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, tlf. 2348 0481 (F) (oversættelse)
Tamilsk
Fredericia, Frederikshavn, Grindsted, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Næstved, Randers,
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Svendborg, Vejle, Aabenraa, Aalborg, Århus: Pastor Jude Kulas, tlf. 9879 6347 / 2088 5284 (K)
		
Christian Center, Pinsekirken, pastor Javan Junior, tlf. 4010 9051 (P)
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathiws, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
Christian Love Fellowship, Hendriksholm Kirke, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 2847 5646
Grindsted
Vestermarkskirken, Savarimuthu Antonnipilai, tlf. 5810 4278 (Miss.forb.)
		
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2735 9202 (P)
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
Come all ye Church, Bethesda, Lyere Igbogbo, tlf. 4220 4600
Herlev, Holbæk
Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 (B)
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Holstebro
Baptistkirken, Sudhakaran Kathiresu, tlf. 9740 6369 / 2695 1014
		
Copenhagen Miracle Center (ugandesisk), Bavnehøj Kirke, Sony Sawanyan, tlf. 2069 8869
Horsens
Church for all Nations ,Apostolsk Kirke, forstander Georg Berthelsen, tlf. 7561 8177
		
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
Lemvig
Hellig Kors Kirke, Duc Than Tran, tlf. 2960 0338 (K)
		
Fountain Gate Chapel (ghanesisk), Frank Kwatey, tlf. 2843 9152
Odense/Svendborg Tamilsk Baptistmenighed, John Balasubramaniam, tlf. 6221 8109 (B)
		
Gospel Church International, Ansgars Kirke, Stan McCuien, tlf. 3322 6267
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941 eller Linel Chachi, tlf. 7444 0969
		
Helligåndskirken, natkirkepræst Mikkel Vale, tlf. 3051 9943 (F) Int. evensong fredage kl. 19
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, tlf. 3355 6080 (K)
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 7133 2096
		
Sankt Petri, sognepræst Markus Löwe, tlf. 3313 3834 (F)
		
International Church of Copenhagen, Randall Mundt, tlf. 3962 4785, Sundays at 11.30
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058
Sønderjylland
Nordslesvigske menigheder, kontakt pastor Sylvia Laue, tlf. 7465 1834 (L)
Kbh./Århus
International Harvest Christian Centre, pastor James Commey, tlf. 3332 9264
		
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
Kbh./Odense
Jesus Centre Copenhagen. Adeboye Olushola, tlf. 2834 4497
København
Sankt Ansgar Kirke, pater Tychhowtsch, tel. 2085 3958 (K)
		
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke, Precy Soltes Oforo, jildenmark@yahoo.com, tlf. 3134 9571 Ukrainsk
Urdu/hindi/ punjabi Søborg
Harald’s Asian Christian Fellowship, Samuel Tariq Khan, tlf. 4841 1804
		
Jerusalemskirken, Joshua Kyeremeh, tlf. 3332 9656 / 2647 2608 (M)
Vietnamesisk
Fyn
Ngog Tuyen Nguyen, tlf. 6221 0542 (K)
		
Kingos Kirke, pastor Arne Kappelgaard, tlf. 3583 5126 (F) Int. gudstj. d. 20/3, 17/4, 15/5 kl. 14.30
Lyngby
Sankt Knud Lavard Kirke, pater Chau Chu Huy, tlf. 3990 5727 (K)
		
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Jylland
Mange byer, Minh Quang Nguyen, tlf. 5132 8896 (K)
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Bethesda, Israels Plads, Felix Mgonja, tlf. 2685 5969
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 6593 3861 (B)
		
Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3940 5004 / 8232 5527 (F) Int. gudst. d. 6. marts
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 5853 3316 / 6077 4094 (B)
		
Nigeriansk menighed, Apostelkirken, Frederic Clement Nwohia, tel. 3116 7781
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke
		
Sakramentskirken, pater Carroll Parker, tlf. 3125 5996 (K)
(M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
		
Sankt Annæ Kirke, pater Joe Toms Jopsey, tlf. 3286 0729 (K)
		
St. Alban’s Anglican Church, Jonathan Lloyd, tlf. 3962 7736 – Gudstj. kl. 10.30
Bibelkredse m.m.
		
Truth and Grace Ministry, Bethesda, Cyril David Amadi tlf. 4231 2844
Engelsk
Holstebro
Anne Marie Dørken Laursen, tlf. 9741 4037
		
Victory House (nigeriansk), Ola Jones, tlf. 2098 5401
Silkeborg
Shane McGregor, tlf. 5164 6414
		
Yeshua Center International (YCIN), Patricia Latham, patricialatham@live.dk
Viborg
International menighed, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Lyngby
Baptistkirken, Gunnar Larsson, tlf. 2729 4920 (B)
Farsi/dansk
København
Mødestedet, Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
		
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Allan G. Courteau, tlf. 4587 5688
Færøsk
København
Eliaskirken, Roi Sigvardsen, tlf. 3694 7887
		
Engelsk sproggruppe (studerende), Aren Soosaipillai, tlf. 4587 9695 (K)
Japansk
Brønshøj
Masaaki Minamishima, tlf. 7592 0675
		
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 4588 9695
Randers
KirkeCentret, pastor Jack W. Jensen, tlf. 3510 0494
Middage på tværs
Vejle
Kirkecentret Vejle, forstander Søren Viftrup, tlf. 2395 2386 (oversæt.)
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Anette Lemonius tlf. 8634 4924
		
Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. 2784 5023
Esbjerg
Pinsekirken, Atula Masa, tlf. 4167 5662 / 7512 0100 (kirken)
Aalborg/Hjørring/Pandrup International menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 9816 4555 (Ap)
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945
		
International Christian Fellowship, Bethelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Herning
Luthersk Mission, Børge Pedersen, tlf. 9712 3994
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9812 6344 (K)
Hillerød
Luthersk Mission, Birgitte Nielsen, tlf. 4087 3182
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl. 10.30
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Århus
Gellerup Kirke, Annette Bennedsgaard, tlf. 8625 1035 (F) søn. kl.10 (oversæt.),
Holstebro
Luthersk Mission, Inge Margrethe Jacobsen, tlf. 9746 1929
		
Int. Gudstj d. 6. marts, 17. april og 15. maj kl 10
Nørrelandskirken, Marianne Skjølstrup tlf. 9742 2686, tværkulturel aften én lørdag i md.
		
Møllevangskirken (Anglican), Jonathan LLoyd, tlf. 3962 7736
København
Fre. d. 1 april kl 17.30, irakisk aften i Herlev Kirkes Sognehus
		
Vor Frue Kirke, pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Fre. d. 6. maj kl. 17.30, ghanesisk aften i Kingos Kirke
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766
Fre. d. 13. maj kl 17.30, afrikansk aften i Ølby Kirke
Farsi/persisk
København
Netværkskirken, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353
Luthersk Mission og Højnæskirken, Yvonne Solgaard, tlf. 2337 3077
Kbh/Odense/Ålborg Church of Love, Solvang Kirke/Bykirken, Massoud Fouroozandeh, tlf. 6593 8934 / 4053 2523 (P) Rødovre
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Karen Andersen, tlf. 8681 1521
Århus
Church of Love, Ravnsbjergkirken, Houshang Samadi-Kosha, tlf. 8625 6443
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 9735 1790
Finsk
København
Garnisons Kirke, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 3811 5245 / 2759 1503 (L)
Toftlund
Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 7483 1114
Fransk
København
Fransk Reformert Kirke, Miriam Scheel Larsen, tlf. 4588 3944
Videbæk
Luthersk Mission, Villy Juul Mikkelsen, tlf. 9717 2403
		
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 2913 2265
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
		
Sakramentskirken, pastor Robert Culat tlf. 2670 4676 (K)
Århus
Christianskirken og Østens Assyriske Kirke, Jens Jul Jacobsen, tlf. 8614 1212
Næstved
Baptistkirken, Jan Haslund Thomsen, tlf. 5573 7355 eller 5573 7755 (B) (oversættelse)
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Nykøbing M
Congolesisk menighed, Laurids, tlf. 4026 2133 (Ap.)
Fransk/Swahili
Skive
Living Water Church, IM Missionshus, Maronko Kagigi og Bienvenue tlf. 6197 7119
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
Færøsk
Hirtshals
Malta, Levi Joensen, tlf. 9894 4370, www.malta-hirtshals.dk
Café Nikodemus / Sport på tværs
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
København
Samuels Kirke, sognepræst Bergur Jacobsen, tlf. 3879 6146 (F)
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
		
Kristnastova, Niels Pauli Nonstein, tlf. 3255 1809
Holstebrokirkernes Flygtningearbejde Holstebro
Sognemedhjælper Marianne Skjølstrup, tlf. 9742 2686
Ghanesisk/Twi
Herlev
Church of Pentecost, Birkholm Sognegård, William Osae, tlf. 2072 3463 (P)
Internationale Aftener
Gellerup
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl,, tlf. 8625 0800
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Metropolit Pavlos (Stockholm), tlf. +46 8 64 62 421
Internationalt Kristent Center (IKC)
Kbh.
Danskundervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
			
Engelskundervisning: Birgit Olsen, tlf. 3332 5939
Indonesisk
København
PERKI, Richard Simanjuntak, tlf. 2230 7235
		
Århus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Islandsk
Horsens, København, Odense, Sønderborg, Aalborg, Århus: www.jonshus.dk
Int. Students Christian Fellowship
Cph., Århus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Michael Hornbech-Madsen, tlf. 3321 5934 (K)
Kalejdoskob		
Kbh.
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, Helle Fik, tlf. 3585 0087
Kaldæisk
Esbjerg, Holstebro, Horsens, København, Næstved, Aalborg, Århus (Vor Frue Kirke):
Kirkens Korshær		
Kbh.
Inger Marie Warncke, tlf. 3581 2880
		
Faris Toma Moshe, tlf. 8618 8681 / 6193 9093 (K)
Kirker på tværs		
Århus
Sognepræst Carsten Clemmensen, tlf. 8615 5278
Kinesisk
København
Mødestedet, Vesterbro, tlf. 3321 2703, Nai Li He, tlf. 4353 5957
KIT		
Kbh.
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
		
Chinese Church in Copenhagen, LM, Kirkegårdsvej 21, Amager, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Kulturcaféen		
Brande
Ellen Andersen, tlf. 9718 7132
Kinyarwanda
Amager
Zion Temple Celebration Center, Bethel Kirken, Tea-Jeni Misago, tlf. 4593 9355 / 2698 4852
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Elsebeth Fischer-Nielsen, tel. 3054 1066
Herlev
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Kvinder møder kvinder
Kbh.
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 3535 0028
Kinyarwanda/eng. Lyngby
Ark Church, Apostolsk Kirke, Janepher Umuranga, tlf. 4224 5283 / 4553 8808
Kvinder på tværs		
Albertslund
Opstandelseskirken, Rozina Ifti, tlf. 5035 4348
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Kvindeligt Voksenarbejde
Herning
Anna Thise Pedersen, tlf. 9712 4137
Kroatisk
Kolding
Sankt Michaels Kirke, Anto tlf. 7558 2378 eller Nikita tlf. 7554 2932
Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Dragi Trajkovski, tlf. 2066 8356
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Benny Mathew m.fl., tlf. 2193 4215 (K) (Ortod.)
Mødestedet Amager
Amager
Ellen Gylling, tlf. 8232 5527, og Jens Lind Bønding, tlf. 2360 2557 (F)
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, pastor Magne Hoem, tlf. 3257 1103 (L)
Skt. Peters Kirke		
Herning
Diakon Kaare Nielsen, tlf. 9712 4382 (K)
Polsk
Esbjerg, Haderslev, Sønderborg Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Toner på tværs/Kolding Int. Congr.
Kolding
Tværkulturel sognemedhj. Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 4353 5349
Helsingør, Herning, Horsens
Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Forårskonference
Migration og etik

Udfordringer til kristne i en migrationstid
Hovedtaler: Vinoth Ramachandra, Sri Lanka
København d. 18. – 19. marts

Tillid på tværs

Pastor James Wuye og imam Muhammad Ashafa
Gudstjeneste i Kbh. Domkirke d. 27. marts kl. 10
Temafrokost og panel i Rotunden

Efterårskonference
København
d. 4.-6. nov.

Tværkulturelle
sommerlejre
LMH, Hillerød, d. 4.-8. juli
Dronningelund Efterskole
d. 4.-8. juli
Hestlund Efterskole
d. 11.-15. juli

TemaDag
Inspiration
fra Finland
Lørdag d. 28. maj
København

Tværkulturelt Center, tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk
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(Phat Dan/Visakha Puja/Wesak)
p
20. maj
Bededag (Danmark)
Prot. kristne
b
f
Indberetning af gavebeløb og CPR-nummer v
Tværkulturelt Center skal indberette gavebeløb og CPR-nummer,
o
hvis giveren ønsker skattefradrag for beløbet. Oplys derfor venligst
3. marts
Shivas nat (Maha Shivaratri)
6. marts
Fastelavn
7. marts
Påskefasten begynder
9. marts
Askeonsdag (påskefasten indledes)
20. marts
Purim
20. marts
Forårsfest (Holi)
21. marts
Iransk og afgansk nytår (13 dage)
25. marts
Herrens bebudelse
14. april
Hindi nytår (Vaisakhi)
17. april
Palmesøndag
18. april
Nytår
19.-26. april
Påske (Pesach)
21.-22. april
Skærtorsdag og langfredag
24. april
Påskedag
17. maj (18. april) Buddhas fødselsdag

og repræsentantskabsmøde

Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
juni, juli og august modtages senest 1. maj.
Næste Nyt på tværs udkommer d. 27. maj.

Hinduer
Prot. kristne
Ortodokse kristne
Kat. og ang.
Jøder
Hinduer
Muslimer
Katol. og angl.
Hinduer
Kristne
Buddhister
Jøder
Kristne
Kristne
Buddhister

CPR-nummer, når du giver en gave til Tværkulturelt Center.
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Kristnastova – en færøsk oase
Unge færinger søger fællesskab i menighed på Amager

et er søndag formiddag. Stemningen er hyggelig og afslappet i den ældre nyrenoverede villa
på Birmagade på Amager, hvor den færøske frimenighed Kristnastova er ved at gøre klar til gudstjenesten kl. 11. Denne søndag er vi omkring 50 færinger
– de fleste unge familier og studerende. Taleren er
på besøg fra en frikirke i Tórshavn sammen med sin
kone. Alt foregår på færøsk. Som færing føler jeg mig
veltilpas. For en kort tid er jeg tilbage i min barndoms
kirke på Færøerne.
Efter gudstjenesten, der varer halvanden time,
er der kaffe og frokost. Jeg falder i snak med talerens kone, der fortæller, at hun ofte er i Danmark og
godt kan lide at komme i Kristnastova. Hun ser den
færøske menighed som både et socialt, kulturelt og
åndeligt sted. Bagefter kommer Susan Berghamar,
der er medstifter af Kristnastova og stadig er aktiv
medarbejder, og hilser på. Hun fortæller om menighedens start:
– Da min mand og jeg i 1973 kom til Danmark,
mødte vi mange unge færinger, der lige var kommet
og følte sig ensomme. De syntes, det var svært at
starte i en ny menighed og få et nyt netværk. Derfor
begyndte vi at holde gudstjenester på færøsk hjemme
hos os fredag aften. Her kunne de komme og møde
andre færinger.

Transithal

Anden kultur og sprog

familie. Så det arbejde, vi laver nu, regner vi med at
fortsætte. Hvordan fremtiden præcis kommer til at se
ud, ved vi ikke, men der vil også fremover være behov
for et genkendeligt kristent sted for unge færinger i
København. 
Eileen Bech

Selv om Kristnastova er en ung
menighed, lægger Dora og Niels Pauli
vægt på, at gudstjenesterne er for alle,
og forsøger at lægge stilen og menighedens øvrige aktiviteter derefter.
– Nogle gange om året har vi sammenkomster for de lidt ældre herboende færinger. En gang om måneden
er der bønnemøde, hvor forskellige
emner bliver lagt frem. Vi har også
en årlig menighedslejr. I september
holder vi hyggeaften for unge, der
lige er flyttet til Danmark, med sjove
indslag om, hvad de kan forvente i
mødet med det danske samfund.
For selv om Færøerne officielt
er en del af Danmark, giver mange
færinger udtryk for, at de føler sig
anderledes end danskere. Dora
Nónstein svarer bekræftende på
spørgsmålet, om færinger føler sig
som udlændinge i Danmark.
For mange unge færinger bliver menigheden som en sekundær
– Ja, det vil jeg sige. Vi har en
familie, siger Kristnastovas lederpar Dora og Niels Pauli Nónstein.
anden kultur og et andet sprog.
Selv om vi lærer dansk i skolen på
Færøerne, gennemgår de fleste færinger en proces,
når de kommer til Danmark, inden de falder til i det Fakta om Kristnastova
danske samfund. Mange har stadig færøsk accent, Kristnastova er en selvstændig færøsk
frikirke med eget kirkecenter på Amager.
når de taler dansk, selv om de har boet her i flere år.

Fremtiden

Derfor er der også fremover brug for færøske menigheder i Danmark, mener lederparret.
– Vi kan stadig se et behov for et sted, hvor unge
studerende, der kommer til Danmark fra Færøerne,
kan mødes. For mange, der ikke har deres færøske
familie hos sig, bliver menigheden som en sekundær

Kristnastova har eksisteret siden 1973
og holder gudstjeneste på færøsk
fredag kl. 20 og søndag kl. 11. Menigheden støttes økonomisk af frikirker og
privatpersoner på Færøerne.
Se www.kristnastova.dk
Eileen Bech er 3K studerende og
praktikant på Tværkulturelt Center

Fotos: Hans Lundbye og BMF

Kristnastova ledes i dag af et yngre færøsk ægtepar,
Dora og Niels Pauli Nónstein, der har boet i Danmark
i flere omgange, senest siden 2007. De fortæller om
menigheden frem til i dag:
– Kristnastova blev først i 1989 en egentlig menighed
med gudstjeneste og nadver søndag formiddag. Samtidig fortsatte fredagsgudstjenesterne, hvor der stadig
kommer 60-80. Vi vil gerne opmuntre unge færinger til
at holde fast ved troen og et kristent fællesskab, mens
de er i Danmark. Hos os er kirkekulturen mere som på
Færøerne. Dermed bliver tærsklen lavere.
– I dag er de fleste unge studerende, der lige er
flyttet til Danmark fra Færøerne. Nogle bliver her
længe nok til at blive gift og få børn. Mange flytter
hjem igen, når de har afsluttet deres uddannelse, og

nye kommer hertil. På den måde er der hele tiden stor
udskiftning i menigheden. Kristnastova kan ses som
en slags transithal, hvor folk lige er kommet, nogle
bliver nogle år, og andre rejser videre.

Foto: Kristnastova
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Nytårsfest
I København
for kristne og muslimer

Sandra Bowler er medlem af
bestyrelsen for migrantmenigheden International Christian
Community (ICC). Sammen
med andre nydanskere fra
menigheden var hun blandt de
150 særligt indbudte gæster
til en kristen/muslimsk nytårsmiddag arrangeret af Danske
Kirkers Råd, der havde inviteret repræsentanter for tre
muslimske foreninger, tre folkekirker, en katolsk kirke og en
migrantmenighed. Også flere
politikere deltog i middagen, der
blev holdt i KFUM og KFUKs
festsal i København, hvor der
var dækket smukt op med roser
og levende lys.

– Vi kom, fordi vi blev inviteret. Det var meget interessant
for os at møde muslimer såvel
som danskere fra andre kirker i
et åbent forum. Det gør vi sjældent i vores menighed, siger hun.
Specielt glædede hun sig over, at
flere politikere gav udtryk for, at
religion har noget værdifuldt at
bidrage med i det danske samfund, og opfordrede både muslimer og kristne til at fortsætte
med at gøre deres værdier kendt.
Det lover godt for fremtiden,
mener Sandra Bowler.
Om baggrunden for den utraditionelle nytårsmiddag siger
Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd:
– Tanken var at give muslimer og kristne, der er aktive i
deres respektive trossamfund,
mulighed for at møde hinanden
under festlige former, spise og
tale sammen og lytte til forskellige indslag. Middagen skulle
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gerne øge kendskabet til hinanden og dermed styrke forståelsen mellem kristne og muslimer
i Danmark, siger Mads Christoffersen og opfordrer andre menighedsråd til at arrangere lignende
venskabsmiddage lokalt.
Læs mere på danskekirkersraad.dk

100 middage
på tværs

nydanskere fra 15 lande – kristne,
muslimer, hinduer og buddhister.
– I Skjern er Middag på
tværs det forum, hvor de fleste
kontakter mellem danskere
og nydanskere begynder, fortæller
indvandrerkonsulent
Enok Sørensen, der har været
med til at integrere konceptet i
Luthersk Missions integrationsarbejde i en række byer.
– I årenes løb har vi haft kontakt med irakere, afghanere,
burmesere, tamiler, congolesere, polakker, ukrainere og
mange flere. Grupperne skifter i
takt med, at nogle flytter og nye
kommer til. Men fælles for rigtig
mange er, at de gennem Middag
på tværs har fået et godt skub i
retning af at opleve sig som en
del af et fællesskab i stedet for
at stå alene i et fremmed land.
Her mødte de mennesker, de var
trygge ved og oplevede at have
det sjovt sammen med. Mange

har også fået reel hjælp til at
komme godt ind på arbejdsmarkedet, fordi de her fik et netværk.
Når nydanskere møder engagerede mennesker, der vil dem, og
vil dem det godt, er det noget,
der flytter.
Middag på tværs har været
afsæt for en række andre tilbud
til danskere og nydanskere i
Skjern.
– I dag er konceptet flerstrenget. Udover middage tilbyder
vi også lektiehjælp, venskabsfamilier, sport, fisketure og udflugter
m.m. Forskellige ting appellerer til
forskellige mennesker. Gennem
årene er mange børn kommet
med i børne- og teenklubber, hvor
de har fået danske venner. Flere
familier har efterfølgende valgt at
sende deres børn på en kristen
friskole eller efterskole. Det kan
komme til at betyde rigtig meget
for den næste generation, siger
Enok Sørensen. 
BMF
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10-års jubilæum i Skjern

En ubetinget succeshistorie.
Det er der bred enighed om i
den vestjyske by Skjern, hvor
en gruppe engagerede danskere
fra det kirkelige foreningsliv de
sidste 10 år har afholdt omkring
100 middage på tværs. Jubilæet
blev markeret med tamilsk festmiddag i missionshuset i januar
med deltagelse af danskere og
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Fredsmægleren fra Bujumbura

Interview med formand for dansk-afrikansk menighed

P

risen har været høj. Men Anselme Bankambona
Kirkegang
fortryder ikke, at han i 1997 efter et militærkup i
I stedet blev det kirkelige engagement optrappet. Som
hjemlandet Burundi valgte at følge sin overbevisning.
katolik er Anselme Bankambona opvokset med kirke– Jeg var ikke enig med militærregimet. Jeg var tilgang hver søndag i hovedstaden Bujumbura.
hænger af den demokratiske proces, der startede med
– Om søndagen var kirkerne fulde. Der var altid
valget i 1993. Men dengang gik det helt galt og endte
mange børn og unge, så det var aldrig kedeligt.
med borgerkrig. Jeg var med i den efterfølgende forHjemme bad vi bordbøn og aftenbøn. Den kristne tro
handlingsproces, men det lykkedes ikke at nå et resultat,
var en bærende del af vores hverdag.
der kunne føre til en demokratisk regering, fortæller den
I Danmark faldt han imidlertid aldrig til i den katolske
54-årige tidligere chargé d'affaires, der afslog at samarkirke, hvor han de første år var hyppig kirkegænger.
bejde med den daværende
– Det var meget anderledes.
regering. Derefter var eksilet
Jeg
blev ikke en del af et fællesHan kunne med stor sandsynlighed
eneste mulighed.
skab.
Jeg oplevede kirken som
have fået en indflydelsesrig post i
Engang havde fremet sted, man kunne tage hen,
hjemlandet, hvis han havde opgivet
tiden ellers tegnet lovende.
men ikke et sted, man hørte til.
drømmen om demokrati. I stedet sagde
Med en universitetsgrad i
Derfor var han åben for noget
Anselme Bankambona farvel til ambasfransk sprog og litteratur
nyt, da en herboende præst fra
sadernes bonede gulve og søgte poliblev Anselme Bankamhjemlandet for et par år siden
bona ansat i udenrigstjespurgte, om han ville hjælpe med
tisk asyl i Danmark. I dag er han postnesten og udstationeret
at starte en dansk-afrikansk interarbejder i Københavns Lufthavn og har
som diplomat i Moskva
national
menighed i København.
ikke fortrudt, at han valgte eksilet.
og senere i Rom. Derefter
– Jeg havde kendt præsten
blev han udnævnt til chargé
gennem lang tid og opfordret
d'affaires i Tanzania, hvor han opholdt sig, da et miliham til at samle os fra Burundi. Vi startede hjemme
tærkup underminerede den igangværende fredsi hans stue. Senere blev vi organiseret som en
proces.
menighed under Baptistkirken. Fordi vi bor i Danmark,
Da det stod klart, at han ikke kunne vende hjem, søgte
blev vi enige om at bruge dansk som gudstjenestehan efter et fjernt land, der ikke var tidligere kolonimagt i
sprog. Vi vil gerne være åbne for alle. Hvis danskere vil
Østafrika. Han endte i Danmark og tilbragte de første fire
være sammen med os, skal de ikke være forhindret på
lange måneder på asylcentre, inden han i 1997 blev anergrund af sproget. Til gengæld beder vi på det sprog,
kendt som politisk flygtning. Siden har han boet i Skovvi vil, og synger på mange forskellige sprog. En gang
lunde vest for København. Efter to år kom hans kone til
om måneden har vi gudstjeneste på fransk og kirundi.
Danmark med de tre døtre, der i dag alle er voksne.
– Som kristen var jeg nok nået dertil, hvor jeg havde
brug for en anden måde at være kirke på. Selvfølgelig
er det den samme bibel og det samme evangelium.
Frivilligt arbejde
Men det er vigtigt selv at læse Bibelen og prøve at
I begyndelsen håbede Anselme Bankambona at kunne
forklare Bibelen til sig selv og andre. Det er ikke rigtig
bruge sin uddannelse og arbejdserfaring i Danmark. Men
en katolsk tradition. I vores menighed beder vi meget.
bortset fra korte praktikperioder fik han aldrig et arbejde,
Det er vigtigt at være i kontakt med Gud gennem
der matchede hans kvalifikationer. De sidste syv år har
bønnen. Hos os er man ikke anonym. I den katolske
han været postarbejder i Københavns Lufthavn.
kirke kan man være helt anonym. Man behøver ikke at
– Når man er i eksil, er man nødt til at være reaengagere sig eller tage ansvar.
listisk. Der er ikke plads til de store ambitioner. Man
starter helt forfra. Det handler om at overleve og have
brød på bordet, konstaterer han.
Partnerskab
Hvad der manglede af faglige udfordringer i arbejdsSom formand for den dansk-afrikanske menighed underlivet søgte den tidligere diplomat i fritiden gennem fristreger han, at det er vigtigt, at en migrantmenighed ikke
villigt arbejde som medlem af blandt andet Rådet for
isolerer sig men samarbejder med danske kirker.
Etniske Minoriteter og det lokale integrationsråd.
– Selv om vi er en baptistmenighed, har vi et rigtig
– Jeg ville gerne lade mine evner og erfaringer
godt samarbejde med folkekirken og Korsvejskirken,
komme andre til gode. Men det var svært at få øje på
hvor vi holder gudstjeneste hver søndag. De kommer,
resultater. Jeg tror ikke de senere års lovgivning har
når vi inviterer, og vi bliver inviteret til deres aktiviteter.
gavnet integrationen. I stedet er der skabt et klima,
Vi har også holdt fællesgudstjeneste og haft fælleshvor mange føler sig uønskede. Så efter syv år valgte
spisning to gange. Vi er meget glade for dem og deres
jeg at holde en pause.
præst, der er meget hjælpsom.
– Med vores menighed vil vi
gerne vise, at et godt liv ikke
bare handler om penge og
pænt tøj. Det er vigtigt, at man
har tid til at være sammen
med sig selv foran Gud. Selv
er jeg stadig på vej. Min tro
hjælper mig til at forstå, hvad
der er det vigtigste i livet. Det
er ikke karrieren, der giver livet
mening. Den kan forsvinde.
Penge kan forsvinde. Kun
Gud giver livet mening under
alle forhold. Når man lægger
sit liv i Guds hænder, husker
man, at Gud har hjulpet tidligere - selv i desperate situationer. Livet i eksil er ikke det liv,
International Baptist Kirke holder gudstjeneste hver søndag i
jeg kunne ønske, men det er
Korsvejskirken på Amager. De ca. 30 medlemmer kommer fra
det liv, jeg har – og det takker
Burundi, Rwanda, Congo, Kenya og Danmark.
jeg Gud for.
BMF

M

U

R

A

K

A

Z

Foto: BMF

A

A
Z
E
N

InspirationsDage for migrantpræster

Netværk for
tværkulturelt kristent arbejde
Ryesgade 68 C . 2100 Kbh. Ø . Tlf. 3536 6535
E-mail: info@tvaerkulturelt-center.dk
www.tvaerkulturelt-center.dk
Giro 7707231 (korttype 01)
Netbank: Reg.nr. 9541 Kontonr. 7707231
Koordinator: Cand.mag. Birthe Munck-Fairwood
Sekretær: Cand.theol. Ann Juul Kjestrup
Regnskabsfører: Ilse Due
Aidskonsulent: Ravi Chandran

Medlemsorganisationer og –menigheder:

Organisationer: Dansk Ethioper Mission
Indre Mission • Luthersk Mission
Organisationsstøtte: Samvirkende Menighedsplejer
Brødremenighedens Danske Mission
Menigheder m.fl.: Adventskirken, Vanløse • Ansgar Kirke, Aalborg •
Apostelkirken, København • Avedøre Kirke • Bellahøj Kirke • Bethlehemskirken, København • Bistrup Kirke • Borris Kirke • Brovst Kirke
Brændkjær Sogn, Kolding • Brønderslev Kirke • Buddinge Kirke •
Christians Kirke, Århus • Christianskirken, Fredericia • Christianskirken, Kgs. Lyngby • Christianskirken, Sønderborg • Dronninglund
Kirke • Egvad Sogn • Eliaskirken, København • Emdrup Kirke, København • Emmauskirken, København • Enghave Kirke, København •
Fakse Kirke • Fjelstervang Kirke • Fredens-Nazaret Sogn, København
• Frederikssund Kirke • Garnisonskirken, København • Gellerup Kirke,
Brabrand • Gl. Haderslev Kirke • Greve Sogn • Grønnevang Kirke,
Hillerød • Haderslev Domsogn • Hadsund Kirke • Hannerup Kirke,
Fredericia • Haraldskirken, Gladsaxe • Hasle Kirke, Århus • Haslev
Kirke • Helligåndskirken, Århus • Helligåndskirken/Natkirken, Kbh.
• Hemmet Kirke • Hendriksholm Kirke, Rødovre • Herlev Kirke •
Herstedøster Kirke • Hillerød Sogn • Hillested-Skørringe Pastorat •
Hirtshals Kirke • Holstebro Kirke • Houlkær Kirke • Husumvold Kirke,
Brønshøj • Hvidovre Kirke • Hyltebjerg Kirke, Vanløse • Højelse Sogn
• International Church of Copenhagen • Jakobskirken, Roskilde •
Jesuskirken, Valby • Jetsmark Kirke • Kastrup Kirke • Kgs. Lyngby
Sogn • Kildebrønde Sogn, Greve • Kingo-Samuel sogn, København
Korsvejskirken, Kastrup • Kristrup Kirke • Kvaglund Kirke, Esbjerg
Lemvig-Heldum Sogn • Lerup-Tranum Pastorat • Lindehøj Kirke,
Herlev • Lindholm Kirke, Nørresundby • Lundehus Kirke • Lyng Kirke,
Fredericia • Løsning-Korning Sognekald • Møllevangskirken, Århus
Mårum Sogn • Nathanaels Kirke, København • Nexø Kirke • Nyvang
Sogn, Kalundborg • Nørre Snede Kirke • Nørrelandskirken, Holstebro
Nørremarkskirken, Vejle • Opstandelseskirken, Albertslund •Præstebro Kirke • Præstebro Menighedspleje, Herlev • Rindum Sogn • Ringkøbing Kirke • Ringsted Sogn • Risbjerg Kirke, Hvidovre • Roskilde
Domsogn • Rødovre Kirke • Rønne Kirke • Samsø Pastorat • Sct.
Catharinæ Kirke, Hjørring • Sct. Clemens Kirke, Randers • Sct. Hans
Kirke, Odense • Sct. Jørgensbjerg Sogn, Roskilde • Sct. Michaelis
Kirke, Fredericia • Sct Nicolai Kirke, Aabenraa • Sct. Pauls Kirke,
København • Sct. Pauls Kirke, Århus • Silkeborg Kirke • Skanderup
Kirke • Smørum Kirke • Snejbjerg Kirke • Solvang Kirke, København
Sommersted-Oksenvad Pastorat • Struer Kirke • Sundkirken, Amager
• Sundby Sogn • Sæby Kirke • Søllerød Kirke • Sønderbro Kirke,
Horsens • Tersløse Menighedsråd • Timotheuskirken, Valby • Toreby
Sogn, Nyk. F. • Tveje Merløse Sogn • Tyrstrup Kirke Utterslev Kirke,
København • Vang Kirke, Thisted • Viby Kirke, Århus • Videbæk
Pastorat • Vigerslev Kirke, Kbn. • Vildbjerg Kirke • Vodskov Kirke
Vor Frue Kirke, København • Værløse Sogn • Zions Kirke, Esbjerg •
Ølgod Valgmenighed • Ølsted Sogn • Aaby Kirke, Aabybro • Ågerup
Kirke • Det Mellemkirkelige Udvalg i Helsingør Stift • Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde i Odense • KIVIK • Mødestedet - Kirkens
Indvandrerarbejde på Vesterbro • Mødested Amager
Associerede medlemmer: Bethel World Mission Church • Chinese
Church in Copenhagen • Church of Love Denmark (iransk) • Church
on the Rock, Valby • Den Etiopisk-Ortodokse Menighed, Århus • Den
Koptisk-Ortodokse Kirke St. Marie & St. Marcus • Emmanuel - Etiopisk Kristent Fællesskab, Kbh. • Frikirken i Løgstør • Gospel Church
International, København • Harald's Asian Christian Fellowship,
Søborg • Hellig Savor Ortodokse menighed, Kbh • PERKI/Indonesisk
Kristent Fællesskab • International Christian Community
Kalejdoskop (Frelsens Hær), Kbh. • Mar Mari´s Assyriske Menighed,
Århus • Narrow Gate Church, København • Serbisk-Ortodoks Menighed, Odense • St. Alban’s Anglican Church • Svenska Gustafskyrkan
Zion Temple Denmark • Det Danske Bibelselskab

Tværkulturelt Centers bestyrelse

Tidl. konsulent i UNICEF Adnan Dahan (formand) • Tidl. lærer Aase
Birk Nissen (næstformand) • Jurist og sosuass. Bernard Hakizimana
Sognepræst Inge With Johannesen • Arkitekt Jørgen Engell-Kofoed
Tværkulturel konsulent/hjælpepræst Daniel Ettrup Larsen • Tidl.
hjemmehjælper Gurli Rasmussen • Tidl. chefkonsulent George Thomas
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Sats og repro: minigrafisk
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Mød migrantpræster og nydanske ledere i Middelfart den 2.-4. juni. Oplæg ved biskop Karsten Nissen m.fl., workshops og erfaringsudveksling. Multietnisk gudstjeneste ved indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen. Flere oplysninger: Kontakt Tværkulturelt Center.
Sendes til Tværkulturelt Center, Ryesgade 68 C, 2100 Kbh. Ø
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